كهنســال و ديرينــه بــر عهــده دارد .در
ايــن تمــدن ،چهارچوب ايرانــي ورزش
چيســت كــه قريب پنجــاه ســال ناديده
گرفتــه شــده اســت؟ مــا چهارچــوب
ورزش خود را نشــناختهايم .براي اينكه
خــاك گــود،
 144مــا ارزشهــاي بوســيدن
ِ
خم شــدن به هنگام ورود بــه زورخانه،
احتــرام بــه پيــر و پهلــوان ،حرمــت بــه
هدفهــاي مبارزهجويانه و درعينحال
جوانمردانــه .ورزش ايــران را فــداي
پيســت تارتان و چمن فوتبال كردهايم.
بــه جــاي اينكــه ايمــان بــه ورزشــكار
بدهيــم ،كفش «آديــداس» تقديماش
كردهايم و به جاي اينكه به او بقبوالنيم
ورزش وسيلهايســت كــه تــو بــا آن
زندگــي و رشــد كني ،بــه او فهماندهايم
كــه ورزش وسيلهاياســت كــه تــو با آن
گدايــي كنــي .ما او را در برابــر موجي كه
از غــرب برخاســته اســت ،بــه عقــدهی
حقــارت و كوچكــي مبتــا كردهايــم .ما
بارها در المپيك مونترال شــاهد بوديم
كه تيمهــا و قهرمانان ما خودباخته و از
پيشتمامشــده ،به ميــدان ميآمدند،
چــرا كــه بــراي آنهــا از غــول تكنولــوژي
غــرب داســتانها ســروده بوديــم .ايــن
بچههــا شكســت را امــري طبيعــي و
سرنوشــت محتوم خود ميدانستند .ما
از ياد بردهايم كه ورزشــكار ايراني وقتي
روي صحنه ميآيد ،نيمي از قدرتاش
را از اعتقــاداتاش ميگيــرد .يــك «يــا
علــي» كــه محمــد نصيــري ميگويــد،
تمــام ريشــههاي جــاناش را آبيــاري
ميكنــد .وقتــي وزنه را باال ميكشــد ،به
خاطر اين نيست كه بر وزنه پيروز شود،
بــه خاطر اين اســت كــه علــي (ع) ،زير
بغلــش را گرفته اســت .بياييــد عاقالنه
و منطقــي ،جاي «علــي» را با «هانس»
عــوض نكنيــم .علــي در خميــرهی
اينهاســت .هانــس در آلمــان زندگــي
ميكند .از قفــس تنگ تخصصهايتان
بيــرون بياييــد و در اليتناهــي اينكــه

انسان مركز همهچيز و تمامي نقطهی
امكان اســت ،دقيق شــويد .ايــن را باور
كنيد كه هر انســاني ،آتشفشــاني اســت
و اگرآتشفشــانها دستبهدســت هــم
دهنــد ،تمــام افــق شــرق شــكوفهباران
خواهــد شــد ».از میهمانــان بزرگــوار
مونترال ،یکی هــم ناصر ملکمطیعی
بود کــه عاشــق ورزش بود و چهارســال
به چهارســال با هزینــهی خودش عازم
المپیکهــا میشــد تــا از حضــور 24
ســاعته در ســینما خســتگی در کند ،اما
نتایج کاروان ،او را هم افسرده کرد.
 -13چغندر رینگها:
المپیــک مونتــرال 1976از راه
رســید و ورزش ایــران در آن ،چنــان بــه
شکســت آلــوده شــد کــه اعــام انحالل
ســازمانیاش در سراســر کشــور پیچید.
 24مرداد  ،1355شخص اول مملکت،
بــا صــدور فرمانــی دربــارهی انحــال
ســازمان تربیتبدنــی ،اعــام کــرد کــه

«سیاســتها و برنامههــای ورزش
مملکــت بایــد از بیخ دگرگون شــوند».
خبــر ایــن دگرگونــی بــزرگ بالفاصلــه
در مجامــع ورزشــی پیچیــد و رســانهها
بــه جــان کارشناســان افتادند تــا از آنها
دربارهی این فروپاشی و فرمان شاهانه
نظرخواهــی کننــد .بســیاری از فعــاالن
و روســای فدراســيونها ،از ایــن انحالل
اســتقبال کــرده و ضرورت زیربناســازی
در مدل کشــورهای پیشــرفته در ورزش
را پیــش کشــیدند .امــا اما امــا این فقط
ظاهــر قضیــه بــود .پوســتهی ظاهــری
چنیــن انحاللــی از آنجــا سرچشــمه
میگرفت که کاروان پــر تعداد ایران در
المپیــک مونتــرال ،بــا تحمل شکســتی
بیســابقه و تنهــا یــک نقــرهی منصــور
برزگــر در کشــتی و یــک برنــز محمــد
نصیــری در هالتر ،به مملکت برگشــته
بود و دلسوزان از آن بهعنوان فاجعهی
ملی یــاد ميکردنــد .ایــن در حالی بود
که تعداد زیاد همراهان و خدموحشــم

در کاروان اعزامــی بــه مونتــرال و
رکوردســازیهای دروغین فدراسيونها
قبــل از اعــزام ،کــه اعــام کــرده بودنــد
بــرای درو کــردن رکوردهــای جهانی به
مونتــرال میروند ،جامعــهی ورزش را
دو چنــدان آزرده بــود .نکتــهی نمادین
اختتامیــهی مونتــرال ایــن بــود که یک
هواپیمــای باری که از تهران برای بردن
وســایل اعضای کاروان به کانادا رسیده
بــود ،در فرودگاه مونترال با هشــتهزار
کیلــو اضافهبار مواجه شــده بــود .وقتی
ناکام توریســتها
کــه بار اضافی کاروان ِ
به امجدیــه انتقال یافت تا ورزشــکاران
بــا مراجعه به آنجا ،ســوغاتیهای خود
را پــس بگیرنــد ،چشــمهای همــه پر از
شــماتت بــود .از فــردای آن روز ،دیگــر
ورزش ایــران تشــکیالتی نداشــت کــه
جــواب اربابرجوع را بدهــد .اما همان
زمان هم برخی مدیران فدراســيونها،
در گــوش هم بــه پچپچــه میگفتند که
ورزش در غیاب تشــکیالتاش چه بسا
روانتــر عمــل میکند! فرجام داســتان
ایــن انحــال ،نــه بــه تاســیس وزارت
ورزش رســید و نــه بــا دگرگونیهــای
بنیــادی مواجــه شــد و کمــی بعدتــر
رییســی ،در صــدر ورزش نشســت کــه
ســپهبد دیگری بود و ورزش را با همان
تشــکیالت خمــودهی قبلــی بایــد اداره
ميکــرد .بعــد از فاجعــهی مونتــرال
و انحــال تشــکیالتی ورزش ،مــردی
بــه جــای حجــت نشســت کــه نامــزد
فرماندهی نیــروی هوایی ایران بود ،اما
شــاه ،تیمســار دیگری در پســت دلخواه
او گذاشــت و خلبان چشمآبی که از این
پســت ورزشــی ناقابــل ناراضی بــود ،تا
زمــان انقالب در ریاســت ورزش ماند و
روزمرگیها را از سر گذراند.
شکســت مفتضحانــهی ورزش
ایــران در المپیــک مونتــرال  ،1976کــه
آن
ضعیفترین نتایج طول تاریخ را از ِ
خود کرد ،قصههــای زیادی در مونترال

